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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО                                       
пл. „23-ти Септември” № 5 тел. 05328/20-82, факс: 05328 20 20, 

е - mail : obankozlevo@mail.bg asistenta@abv.bg 

П Р О Т О К О Л 
№01 от 25.01.2018 г. 

 
          Днес 25.01.2018г. от 11.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 

проведе първо редовно заседание  на Общински съвет Никола Козлево за 2018 година. На 

заседанието присъстват  Ешреф Реджеб – кмет на община Никола Козлево,  Феим Мехмед 

Насъф – зам. кмет на община Никола Козлево, Иван Иванов – зам. Кмет на община Никола 

Козлево, Севгин Ахмед – спец. общинска собственост, Петър Димитров – секретар на 

община Никола Козлево, Мюждет Шабан – спец. екология и опазване на горите,  кметовете 

на кметствата по населени места и кметски наместник Борис Стоянов на с. Векилски, и 

жители на община Никола Козлево.  

Председателят на Общинския съвет – Стефан Стефанов констатира наличието на кворум – 

присъстват 12 (двадесет) съветника.  Неджат Неджиб Ахмед се присъедини към работата на 

общинския съвет, след приемане на дневния ред. 

Председателя на общински съвет, констатира че след работата на комисиите е постъпила 

докладна с Вх.№ 24 от 24.01.2018г, и на основание чл.41 ал.2 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет Никола Козлево в предвид неотложния и 

характер той предложи докладна с Вх. № 24 от 24.01.2018г,  да бъде включена в дневния 

ред и предложи докладна с Вх.№ 18 от 18.01.2018г. до бъде разгледана като първа точка. 

От общо 13 присъстващи съветника с 12 гласа  „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал 

се“ Общински съвет Никола Козлево прие докладна с Вх. № 24 от 24.01.2018г да бъде 

включена в дневния ред, както и предложението му за първа точка. 

След това председателя предложи следния дневен ред,  

1. Докладна с Вх. № 18 от 18.01.2018г. 

2. Докладна с вх. № 03 от 10.01.2018г. 

3. Докладна с вх. № 04 от 10.01.2018г. 

4. Докладна с вх. № 05 от 10.01.2018г. 

5. Докладна с вх. № 06 от 12.01.2018г. 

6. Докладна с Вх. № 07 от 12.01.2018г. 

7. Докладна с Вх. № 08 от 12.01.2018г. 

8. Докладна с Вх. № 09 от 12.01.2018г. 

9. Докладна с Вх. № 11 от 12.01.2018г. 

10. Докладна с Вх. № 12 от 12.01.2018г. 

11. Докладна с Вх. № 13 от 12.01.2018г. 

12. Докладна с Вх. № 14 от 12.01.2018г. 

13. Докладна с Вх. № 15 от 15.01.2018г. 

14. Докладна с Вх. № 16 от 17.01.2018г. 

15. Докладна с Вх. № 17 от 18.01.2018г. 

16. Докладна с Вх. № 19 от 18.01.2018г. 

17. Докладна с Вх. № 20 от 18.01.2018г. 

18. Докладна с Вх. № 24 от 24.01.2018г. 

От общо 12 присъстващи съветника с 12 гласа  „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал 

се“ Общински съвет Никола Козлево прие така предложения дневен ред.   

По Първа точка от дневния ред – Докладна с вх. № 18 от 18.01.2018 год. – относно: 

Определяне възнаграждение на общински съветник за участие в заседание на общински 

съвет Никола Козлево.  

mailto:obankozlevo@mail.bg
mailto:asistenta@abv.bg


Протокол №01 от 25 януари  2018 година   2 

Председателят на общински съвет даде думата на председателя на водещата комисия, който 

отсъства и от негово име Владимир Лазаров, съобщи че тяхната комисия подкрепя 

увеличението на възнагражденията. След това се даде думата н другите комисии, като 

техните председатели, също съобщиха че подкрепят увеличението на възнагражденията.  

Ешреф Вели Реджеб – Кмет на община Никола Козлево заяви, че този въпрос свързан с 

възнагражденията на съветници за участие в заседания е обсъждан и решен още декември 

месец 2017 година, той заяви че тогава въпроса единодушно и с негово одобрение е бил 

решен, и сега внесената докладна от Нурхан Али е не приемлива от него, както и от 

служителите в общинска администрация 

Иванка Найденова пожела да изчете писмено становище от името на общинска 

администрация. В това становище служителите от общинска администрация възразяват 

срещу увеличението на възнагражденията на общинските съветници. След становището от 

общинска администрация и мнението на кмета на община Никола Козлево, Владимир 

Димитров Лазаров се присъедини към мнението на кмета и подкрепи казаното от него и 

добави също, че няма място за повече претенции относно възнагражденията. Думата за 

изказване беше дадена и на вносителя на докладната Нурхан Али, който каза че поддържа 

докладната за 10% увеличение на възнагражденията на общинските съветници. 

След  прекратяване на дебатите се премина към гласуване. 

От общо 12 гласували, с 0 гласа „за“; 1 глас „въздържал се“ и 11 гласа „против“,  общински 

съвет Никола Козлево не прие Докладна с вх. № 18 от 18.01.2018 год. 

По втора точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. №03 от 10.01.2018г.- 

относно: Предоставяне на нежилищни помещения, публична общинска собственост за 

временно и безвъзмездно управление на Агенция за социално подпомагане, гр. София, за 

нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Каолиново. 

Към работата на общинския съвет се присъедини Неджат Неджиб Ахмед. 

Председателят на общински съвет даде думата на председателя на водещата комисия 

Неджат Неджиб Ахмед същият заяви, че членовете на комисията са разгледали докладната 

и че са дали положително становище по нея.  След като няма  въпроси по внесения 

материал  се премина към поименно гласуване.   

От общо 13 гласували поименно:  

    Стефан Иванов Стефанов -             „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -                „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -           „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров -      „за“ 

    Иванка Господинова Иванова -     „за“ 

    Гюлшен Ахмед Ахмед -                   „за“ 

    Фераим Керим Сали -                     „за“ 

    Веселин Валериев Ангелов -          „за“ 

    Неджат Неджиб Ахмед -                 „за“ 

    Ерджан Февзи Хасан -                     „за“ 

    Галин Иванов Георгиев -                „за“ 

    Себайдин Фикрет Ахмед -              „за“ 

    Нурхан Осман Али -                        „за“  

От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 12, ал. 3 от Наредба за реда на 

придобиване, управление и разпореждане с Общинско имущество, общински съвет Никола 

Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ № 01 
1. Дава съгласие да се предостави на Агенция за социално подпомагане гр. София, за 

нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Каолиново за безвъзмездно право на 

управление върху помещения, разположени на втори етаж на сграда „Младежки дом“ с. Никола 

Козлево за осъществяване дейността на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Каолиново за срок 

от 5 (пет) години, както следва: Стая № 3 с площ от 24.25 кв. м., Стая № 5 с площ от 16.00 кв. м, 

Стая № 6 с площ от 32.75 кв. м и Стая № 7 с площ от 20.75 кв. м. 
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2. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички действия по изпълнението на 

настоящото решение.  

По трета точка от дневния ред – приемане на докладни с вх. № 04 и № 5 от 

10.01.2018г.- относно: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Никола Козлево 

и неговите комисии за периода от м. юли 2017г. до м. декември 2017г. вкл. и програма за 

работата на общинския съвет за 2018 година.     
Председателят на общински съвет разясни внесената от него докладна, отчете дейността от 

общински съвет Никола Козлево за шестмесечието и подробно запозна присъстващите с 

Програмата за 2018 година. След прекратяване на дебатите се премина към гласуване.   

От общо 13 гласували с 13 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

основание чл. 27, ал. 6, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,  общински съвет Никола 

Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ №02 

Общински съвет Никола Козлево приема: 

1. Отчет за дейността на Общински съвет – Никола Козлево и неговите комисии  

за     периода от м. юли 2017г. до м. декември 2017г. включително. 

2. Приема програма за работата на общински съвет Никола Козлево за 2018 

година. 

I. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

Основни цели в работата на Общински съвет при община Никола Козлево са по отношение 

утвърждаването на местното самоуправление и тя има отворен характер. В нея са включени 

основни проекти и предложения от текущ порядък, като  могат да се включват и 

допълнителни въпроси, при спазване изискванията на Правилника за организацията и 

дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация. 

 Редовните заседанията на общинския съвет ще се провеждат  последния 

четвъртък  от месеца в час и място посочени в поканата. По изключение, когато това се 

налага поради официални празници и  необходимост от по-задълбочено разработване на 

определен проблем, могат да се провеждат и извънредни заседания. 

Вносителите трябва да представят материалите в общинския съвет минимум 10 (десет) дни 

преди заседанието, за да могат същите  да се изпратят на ресорните комисии в 7 (седем) 

дневен срок преди заседанието. 

 До 2 (два) дни преди заседанието и в неговия ден могат да се внасят допълнително 

само материали, касаещи спешни въпроси, които произтичат от указанията на висшестоящи 

органи, които са получени в общината в периода след като материалите вече са раздадени 

на общинските съветници. 

 За важни решения по въпроси от значим обществен характер, засягащи  населението 

по селата задължително  ОбС трябва да прави срещи с населението, за да се допита до 

тяхното мнение при решаването  на въпроса. 

 Уважаеми съветници, с приемането и публикуването на плана за работата  на 

Общински съвет – Никола Козлево  се дава възможност на населението на общината да 

бъде информирано за нашата предстояща работа и да вземе участие при дебатирането 

на  важни въпроси за тях. 

МЕРКИ ОСИГУРЯВАЩИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ: 

I. 1. Осигуряване на възможности за пряко участие на населението при обсъждане на 

всички въпроси свързани с формирането на политиките за обществено, социално и 

икономическо развитие на Община Никола Козлево. 

II. 2. Осигуряване възможности за участие на представители на местната общност и 

неправителствените организации при обсъждането и вземането на всички решения, 

свързани с развитието на Община Никола Козлево. 

II. 3. Постигане на по-добра информираност на местната общност за работата на 

Общинския съвет чрез сайта на общинския съвет, сайта на община Никола Козлево, 

регионалната преса, електронните медии и интернет. 
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II. 4. Изграждане на ефективни форми за действие на Общинския съвет с представителите 

на потенциални инвеститори и бизнеса от територията на общината. 

ІІІ. ФОРМИ НА РАБОТА 

II. 1. ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2018 година 

Месец януари: 

1. Отчет за дейността и работата на Общински съвет за второто полугодие на 2017 г. 

2. Приемане на Програма за работата на Общински съвет за 2018 г. 

3. Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет от Общинска администрация за 

второто полугодие на 2017 г. 

4. Приемане на Общинска програма за управление на отпадъците в община Никола 

Козлево 2014-2020 година 

5. Приемане на отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с 

общинско имущество през 2017 г. 

6. Приемане на Програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 

2018 год. 

7. Приемане на бюджета на община Никола Козлево за 2018 год. 

8. Приемане на Годишен културен календар за 2018 г. 

9. Приемане на годишен доклад за общинския дълг на община Никола Козлево за 2018 

год. 

10. Докладни. 

Месец февруари 
1. Приемане на плана за действие на община Никола Козлево за 2018 година в 

изпълнение на стратегията за интегриране на българските граждани от ромски 

произходи и други граждани в уязвимо социално положение живеещи в сходна на 

ромите ситуация. 

2. Приемане на Общински план за младежта за 2018 година на община Никола 

Козлево. 

3. Приемане на отчет за работата на МКБППМН през 2017 г. 

4. Отчет за работата на общинското предприятие. 

5. Докладни. 

Месец март: 

1. Отчет за изпълнените спортни и културни дейности през 2017 г., обсъждане на 

състоянието и възможностите за развитие на спорта и културата на територията на община 

Никола Козлево през 2018 г. 

2. Приемане на Културен календар за 2018 г. на община Никола Козлево. 

3. Отчет за дейността през 2017 г. на Комисията за обществен ред и сигурност при 

община Никола Козлево. 

4. Докладни. 

Месец април: 

1. Приемане на  доклад от председателите на читалища за осъществените читалищни 

дейности в изпълнение на програмите им и за изразходваните от бюджета средства през 

2017 година, съгласно чл.26а, ал.4 и ал. 5 от Закона за народните читалища. 

2. Информация за етапа на готовност с проекти финансирани по Оперативните 

програми, в т.ч. инфраструктурни и ПРСР. 

3. Отчет за изпълнението на Общинска програма за закрила на детето за 2017 г. и 

приемане на Програма за закрила на детето за 2018 г. 

4. Информация за актуализирано тримесечно разпределение на бюджета под формата 

на приложения за приходната и разходната му част в изпълнение на условията на чл.125 

ал.4 от Закона за публичните финанси и по реда на чл. 28 от Наредбата за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Никола Козлево. 
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5. Докладни. 

Месец май: 

1. Анализ на състоянието на пътната инфраструктура в общината и набелязване на 

мерки за подобряването й. 

2. Анализ на състоянието и нивото на безработица на територията на община Никола 

Козлево, възможности за преодоляването й. 

3. Докладни. 

Месец юни: 

1. Информация за постигнатите резултати от въвеждането на задължителна 

предучилищна подготовка за 5-годишните деца, обхванати в групи към ОДЗ на територията 

на община Никола Козлево. 

2. Отчет за извършени проверки през първото полугодие на 2018 г. на физически и 

юридически лица, подали декларации за освобождаване от такса за услугата 

„сметосъбиране и смет извозване”. 

3. Доклад за извършени проверки по ЗУТ, за констатирано незаконно строителство в 

община Никола Козлево. 

4. Отчет за работата на общинското предприятие. 

5. Докладни. 

Месец юли: 

1. Приемане на отчет за работата на Общинския съвет за периода януари 2018 - юни 

2018 година. 

2. Приемане на отчет за изпълнение Решенията на Общинския съвет от Общинска 

администрация за периода януари 2018 - юни 2018 година. 

3. Информация от Председателя на Общинския съвет за размера и вида на направените 

разходи във връзка с дейността на съвета за първото полугодие на 2018 г. 

4. Анализ на състоянието на материалната база на училищата и детските градини и 

готовност на същите за започване на новата учебна 2018/2017 година. 

5. Докладни. 

Месец август: 

1. Информация от Кмета на община Никола Козлево за изпълнението на бюджета на 

общината и сметките за средства от ЕС за първото полугодие на 2018 година. 

2. Информация за реалните икономически резултати в системата на делегираните 

бюджети в общината за първото полугодие на 2018 г. 

3. Информация за готовността на учебните заведения за започване на учебната 

2018/2019 година. 

4. Докладни.  

Месец септември: 

1. Разглеждане и одобряване на три годишната бюджетна прогноза за община Никола 

Козлево в съответствие с указанията и сроковете на МФ. 

2. Информация за подготовката на проектобюджета за 2019 година в изпълнение на 

наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три 

години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Никола 

Козлево. 

3. Утвърждаване на маломерни паралелки в общинските училища в община Никола 

Козлево. 

4. Информация за изпълнението на одобрените проекти и усвояването на финансови 

средства по ПРСР, оперативни програми и програми с национално финансиране. 

5. Докладни. 

Месец октомври: 

1. Актуализирано тримесечно разпределение на бюджета под формата на приложения 

за приходната и разходната му част в изпълнение на условията на чл.125 ал.4 от Закона за 
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публичните финанси и по реда на чл. 28 от Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза 

за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на бюджета на Община Никола Козлево. 

2. Информация за работата на общинска администрация относно получените жалби, 

сигнали и предложения на граждани на община Никола Козлево. 

3. Информация за състоянието и анализ на безработицата в община Никола Козлево. 

4. Актуализирано тримесечно разпределение на бюджет 2018 под формата на 

приложения за приходната и разходната му част в изпълнение на условията по чл. 42, ал. 4 

от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните 

дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Никола 

Козлево. 

5. Докладни. 

Месец ноември: 

1. Информация за подготовката на общината за работа при зимни условия. 

2. Докладни. 

Месец декември: 

1. Отчет за изпълнението на предвидените за 2018г. и приемане на новата план-сметка 

за такса битови отпадъци за 2019 година. 

2. Информация за работата по Програмите за заетост за 2018 год., съществуващи 

възможности и предвиждания за реализация през 2019 година. 

3. Обществено обсъждане на проектобюджета на община Никола Козлево за 2019 

година. 

4. Докладни. 

II.2. СРЕЩИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ, И С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА В РАМКИТЕ НА 2018 

ГОДИНА 

1. Среща с представители на „Бони оборот“ АД. 

2.  Среща с представители на НПО, училищните, читалищните, църковните и 

джамийски настоятелства. 

3. Среща с представители на младежта. 

4. Среща с представители на земеделските производители и представители на бизнеса. 

5. Срещи с потенциални инвеститори. 

По четвърта точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. №06 от 12.01.2018 

година. Относно: Приемане на Отчет за изпълнението на плана за младежта за 2017 година 

и План за младежта в община Никола Козлево за 2018 година.  

Председателят на общински съвет даде думата на, председател на водещата комисия 

същият заяви, че членовете на комисията са разгледали докладната и че са дали 

положително становище по нея. След прекратяване на дебатите и разясненията се премина 

към поименно гласуване.   

От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, и чл.15, ал.4, и чл.16, ал.1 от Закона за младежта, 

общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 03 

1.Приема отчет за изпълнението на дейностите, насочени към младежите на 

територията на община Никола Козлево, за 2017 година. 

2.Приема План за младежта за 2018 година в община Никола Козлево. 

По пета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 07 от 12.01.2018 г  

Относно: Приемане бюджета на община Никола Козлево за 2018 год. 

Председателят на общински съвет даде думата на председателя на водещата комисия 

Неджат Неджиб Ахмед същият заяви, че членовете на комисията са разгледали докладната 

и че са дали положително становище по нея. Иванка Найденова – Директор дирекция „ФСД 

и АО“ предостави на съветниците подробен доклад относно бюджета на общината за 
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предстоящата година след като ги запозна подробно с бюджета тя продължи с допълнение 

отнасящо се за промяна по първоначалния проект за бюджет 2018 г. 

1. Във връзка със сключен Анекс към Договор за заем от 18.05.2011 г. с Търговска 

банка Д се променя лихвения процент от 7% на 5.5% се извърши корекция на 

заложената сума в Дейност 2910 „Разходи за лихви“  - -4663 и се увеличава 

Дейност 2745“ Обредни домове и зали“ в § 10-15 „Материали“ - +4663. 

2. Във връзка със закупуване на 2 бр. зъболекарски столове се извърши промяна в 

първоначален бюджет в Дейност 2122 „Общинска администрация“ в § 10-30 

„Текущ ремонт“ намаляваме с 25 000 лв. и увеличаваме в Дофинансиране  

Дейност 3437 „ Здравни кабинети в детски градини и училища“ § 5203 

„Придобиване на съоръжения“ със сумата 25000 лв. 

3. Промени в Приложение № 3 Разчета за капиталови разходи – извършва се 

допълнение на обект Закупуване на зъболекарски стол – 25000 лв. премахваме 

сумата от графа Фонд „Земеделие“  и прибавяме към преходен остатък и по този 

начин  т. 2 от Решението за приемане на бюджета е следното: 

„2.Приема Програма за капиталовите разходи за 2018 год. в размер на 1 329 442 лв., 

съгласно Приложение № 3 

2.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 

287 200 лв., съгласно  Приложение № 3 

2.2. Одобрява разпределението на остатъка от целеви субсидии за капиталови разходи от 

2017 г. – 500 080 лв., съгласно  Приложение № 3 

2.3. Одобрява разпределението на капиталовите разходи от собствени приходи в размер на 

542 162 лв., съгласно  Приложение № 3“ 

  След прекратяване на дебатите и разясненията се премина към  гласуване. Веселин 

Валериев Ангелов напусна залата преди гласуването. След гласуването на пета точка 

общински съвет обяви 15 минути почивка.     

От общо 12 гласували поименно:  

    Стефан Иванов Стефанов -             „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -                „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -           „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров -      „за“ 

    Иванка Господинова Иванова -     „за“ 

    Гюлшен Ахмед Ахмед -                   „за“ 

    Фераим Керим Сали -                     „за“ 

    Неджат Неджиб Ахмед -                 „за“ 

    Ерджан Февзи Хасан -                     „за“ 

    Галин Иванов Георгиев -                „за“ 

    Себайдин Фикрет Ахмед -              „за“ 

    Нурхан Осман Али -                        „за“  

От общо 12 присъствали с 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

основание чл.52 ал.1 и чл.21, ал 1, т. 6 във връзка с чл.27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА; чл.94, 

ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ 

за 2018 год., ПМС № 332 от 22.12.2017 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2018 г. и Наредбата за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза на местните дейности за следващите 

три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на 

Община Никола Козлево, ФО № 01/09.01.2018 г. Указания за съставянето и изпълнението 

на бюджета  на общините за 2018 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза на местните дейности за следващите три години, за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Никола Козлево,  

общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 04 

1.Приема бюджета на Община Никола Козлево за 2018 год., както следва: 

1.1.По приходите  в размер на 7 123 316  лв. /съгласно Приложение № 1-А;1-Б и 1-В/ 
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1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3 778 312 лв., 

Приложение №1-А/ в т. ч.: 

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 3 633 487 лв; 

1.1.1.2. Преходен остатък от 2017 год. в размер на 144 825 лв., разпределен съгласно 

(Приложение № 6 към ФО 01 от 09.01.2018 год.) 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 3 345 004., в т. ч.: /Приложение № 1-

Б/ 

1.1.2.1 Данъчни приходи в размер на 200 000 лв.; 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер 1 409 500 лв. 

1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 506 800 лв.;  

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 287 

200 лв. 

1.1.2.5. За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища-77 500 лв. 

1.1.2.6. Възт.с/ва от временни безлихвени заеми   391 000 лв. 

1.1.2.7. Предоставени трансфери § 61 02 знак (-) – - 25 000 лв. 

1.1.2.8.Върнат дългосрочен заем на банки в страната – знак (-) - 111 111 лв. 

1.1.2.9. Преходен остатък от 2017 год. в размер на 609 115 лв. 

1.2.По разходите в размер на 7 123 316 лв., разпределени по функции, групи, 

дейности и параграфи, съгласно Приложения № 2-А, № 2-Б и № 2-В,в т. ч.: 

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 3 778 312 лв./Приложение № 2-

А/ 

1.2.2. За местни дейности в размер на 2 914 104 лв.;/Приложение № 2-Б/ 

1.2.3. За дофинансиране в размер на 430 900 лв./Приложение № 2-В/ 

1.3.Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа 

в размер на 0,00 лв. 

2.Приема Програма за капиталовите разходи за 2018 год. в размер на 1 329 442 

лв., съгласно Приложение № 3 

2.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер 

на 287 200 лв., съгласно  Приложение № 3 

 2.2. Одобрява разпределението на остатъка от целеви субсидии за капиталови 

разходи от 2017 г. – 500 080 лв., съгласно  Приложение № 3 

2.3. Одобрява разпределението на капиталовите разходи от собствени приходи в 

размер на 542 162 лв., съгласно  Приложение № 3 

3. Утвърждава разходите за заплати през 2018 год., без звената от системата на 

народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети и определя: 

3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности „Общинска 

администрация”и други дейности, местни дейности и дофинансиране на държавни 

дейности с местни приходи, съгласно Приложение № 4. 

3.2. Разпределението на плановите разходи за заплати през 2018 г.,съгласно 

Приложение №4 

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за: 

4.1. Членски внос : 

- за Общинска администрация –  3 500 лв. 

- за Общински съвет –390  лв. 

4.2. Помощи за: 

4.2.1. Погребение – 15 000 лв. 

4.2.2. Новородени – 20 000 лв. 

4.2.3. За сключване на граждански брак – 10 000 лв. 

4.2.4.За социално слаби граждани – 27 000лв. 

4.2.5. За кръводаряване3 000 лв. - до 30.00 /тридесет/ лева на кръводарител. 

Сумите по т.4.2, с изключение на т.4.2.1 и т.4.2.5 се разходват на основание 

утвърдени Вътрешни правила за подпомагане. 

4.3. Субсидии за читалища – 134 000 лв. съгласно Приложение № 12 към ФО 01 

/09.01.2018 г. 
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4.4. Упълномощава Кмета да договори допълнителни условия по целевите разходи 

по  т.4.3. свързани с времето и начинът на предоставяне и отчитането на тези средства. 

 5. Приема следните лимити за разходи: 

5.1. Социално - битови в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения; 

5.2. Представителни разходи в размер на 10 500 лв. в т. ч.: 

- Общински съвет – 3 500 лв. 

- Общинска администрация – 7 000 лв. 

5.3. Работно облекло на работници и служители: 

5.3.1. висши държавни служители  - по Закона за държавния служител. 

5.3.2. служители, заемащи трудово правоотношение – 300 лв. 

5.4. Лимит за масова физкултура, съдийски, охрана, превози и участие в турнири – 

25 000 лв.за ФК „Лудогорец-1948” с. Хърсово- 6 000 лв., ФК „Община Никола Козлево” -

15 000 лв. и Волейболен клуб „Септември” с. Никола Козлево – 4 000 лв. 

5.5. Лимит за културен календар – 28 000 лв., съгласно Приложение № 5 

6. Утвърждава списък на длъжностите в делегираните от държавата дейности 311 

„Детски градини”, дейност 322 “Неспециализирани училища, без професионални гимназии” 

и 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка”, които имат 

право на заплащане на транспортните разходи, съгласно Приложение № 6. 

7. Утвърждава списък на длъжностите в общината,които имат право на транспортни 

разходи, съгласно чл. 36 от ПМС № 332 от 22.12.2017 г., съгласно Приложение № 7. 

8. Утвърждава числеността и на щатния и извънщатен персонал на Общинско 

Предприятие – 59 броя, съгласно Приложение № 10. 

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности с показатели за 

2018 г. и прогнозни показатели за периода 2019 г. и 2020 г. по приходите, помощите, 

даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането, съгл. Приложения № 8, № 6а, 

№ 6б и № 6 г.  

9. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския 

съюз, съгласно Приложение № 9 и Приложение № 9-А 

10. Определя максимален размер на дълга, както следва: 

 10.1. Максималния размер на новия общински дълг за 2018 г.в размер на 274 420 лв. 

 10.2. Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2018 г. в размер на  

91 473 лв. 

10.3. Максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 

2018 г. – 365 893 лв. 

11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 

бъдат натрупани през 2018 г. в размер на 354 455 лв. 

12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2018 г. в размер на 1 181 520 лв. 

13. Определя размера на просрочените вземания, които се предвиждат да бъдат 

събрани през 2018 г. в размер на 7 792 лв. 

14. Оправомощава кмета да извършва компенсирани промени: 

14.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените 

показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на 

делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от 

държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 

14.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една 

дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 

15. Възлага на кмета: 

15.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен. 

15.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди 

разпределението. 

15.3. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на 

нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно 

увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи. 
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15.4. Да включва информацията по чл. 125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и 

обяснителните записки към тях. 

15.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по 

отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ 

орган и на МФ. 

15.6. Да ограничава финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване 

на бюджетната и финансовата дисциплина и разписаните правила по СФУК; 

15.7. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на 

постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на 

дарителя, донора. 

16. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно 

свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за авансово 

финансиране на плащания по  проекти, финансирани със средства от ЕС и по други 

международни програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част 

от общинския бюджет. 

16.1. За всеки отделен случай, след решение на общинския съвет кмета на общината 

определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на 

финансиращата програма, но не по-късно от края на 2018 година. 

16.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни 

средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ. 

16.3. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват 

изискванията чл.104, ал. 1, т. 4 от ЗПФ. 

16.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на 

временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им 

по решение на общинския съвет. 

17. Упълномощава кмета: 

17.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо 

финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при 

условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата 

дейности в определените им размери, както и на местни дейности, и се спазват относимите 

за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на 

средствата в края на годината. 

17.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 

кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на ЕС и на 

други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните 

цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие. 

17.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 

финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

18. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно 

Приложение№ 11. 

По шеста точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 08 от 12.01.2018 г  

Относно: Утвърждаване на разходи за командировки на кмета на община Никола Козлево 

за периода 01.07.2017 г. – 31.12.2017 г. 

Председателят на общински съвет даде думата на председателя на водещата комисия 

Неджат Неджиб Ахмед същият заяви, че членовете на комисията са разгледали докладната 

и че са дали положително становище по нея. След прекратяване на дебатите и разяснения се 

премина към  гласуване.      

От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировки в 

страната, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, общински съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ № 05 

Утвърждава разходи за командировки на Кмета на общината в размер на 250.00 

лв./Двеста и петдесет лева/ за периода от 01.07.2017 год. до 31.12.2017 год., както следва: 
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       от 23.06.2017 до 24.06.2017 - Сопот и обратно- дневни          30.00 лв. 

     от 05.07.2017 до 05.07.2017-  Варна и обратно- дневни          10.00 лв. 

       от 25.07.2017 до 25.07.2017 - Варна и обратно-дневни           20.00 лв.                                                  

       от 27.07.2017 до 28.07.2017 - Карлово и обратно-дневни       40.00 лв.   

       от 17.08.2017 до 18.08.2017 - София и обратно-дневни          40.00 лв. 

       от 17.10.2017 до 17.10.2017 - Варна и обратно-дневни           20.00 лв. 

      от 26.10.2017 до 27.10.2017 - Варна и обратно-дневни           50.00 лв 

       от 05.12.2017 до 06.12.2017 - София и обратно-дневни          40.00 лв. 

                                                                                                Общо:      250.00 лв.        

По седма точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 09 от 12.01.2018 г  

Относно: Актуализиране на Капиталови разходи по бюджет 2017 год. по дейности и 

параграфи, във връзка с промяна на стойностни разчети на обекти. 

Председателят на общински съвет даде думата на председателя на водещата комисия, същият 

заяви че членовете на комисията са разгледали докладната и че са дали положително 

становище по нея. След неговото изказване Иванка Найденова разясни още веднъж внесения 

материал и след като нямаше въпроси по докладната се  премина към поименно гласуване.      

От общо 13 гласували поименно:  

    Стефан Иванов Стефанов -             „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -                „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -           „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров -      „за“ 

    Иванка Господинова Иванова -     „за“ 

    Гюлшен Ахмед Ахмед -                   „за“ 

    Фераим Керим Сали -                     „за“ 

    Веселин Валериев Ангелов -          „за“ 

    Неджат Неджиб Ахмед -                 „за“ 

    Ерджан Февзи Хасан -                     „за“ 

    Галин Иванов Георгиев -                „за“ 

    Себайдин Фикрет Ахмед -              „за“ 

    Нурхан Осман Али -                        „за“  

От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,  чл. 124и чл. 125, ал. 1т.2, от ЗПФ и при спазване 

разпоредбите на ЗДБ на Република България за 2017 г., общински съвет Никола Козлево 

реши:  

РЕШЕНИЕ № 06 

1. Общински съвет – Никола Козлево извършва следните промени по плана за 

разхода по пълна бюджетна класификация. 

Дейност §§ Наименование 

Увеличен

ие на 

плана  

Намален

ие на 

плана  

по Разхода   СБС СБС 

Дейност  2606 „Изграждане, 

ремонт и поддръжка улична 

мрежа”   

51-00 Основен 

ремонт 

Основен ремонт на ул. "Иван 

Вазов" с. Цани Гинчево 

 

2 505  

Дейност  2122 „Общинска 

администрация”   

52-04 

Придобиване на 

МПС 

Закупуване на високопроходим 

автомобил от дарения 

 

  1 862 

Дейност 2745 „Обредни 

домове и зали“ 

52-04 

Придобиване на 

МПС 

Закупуване на траурен автомобил 

  2 500 
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2. Общински съвет Никола Козлево утвърждава промяната в плана за финансираните 

обекти с капиталови вложения към 31.12. 2017 год., съгласно Приложение № 4. 

По осма точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 11 от 12.01.2018 г  

Относно: Приемане на решение за продажба и одобряване на пазарна оценка  на недвижим 

имот частна общинска собственост УПИ III от кв. 45 с площ от 920 квадратни метра по 

плана на с. Вълнари, община Никола Козлево, област Шумен актуван с АОС № 637 от 

01.06.2010 г. 

Председателят на общински съвет даде думата на председателя на водещата комисия 

Неджат Неджиб Ахмед същият заяви, че членовете на комисията са разгледали докладната 

и че са дали положително становище по нея. След прекратяване на дебатите и разяснения се 

премина към поименно гласуване.      

От общо 13 гласували поименно:  

    Стефан Иванов Стефанов -             „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -                „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -           „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров -      „за“ 

    Иванка Господинова Иванова -     „за“ 

    Гюлшен Ахмед Ахмед -                   „за“ 

    Фераим Керим Сали -                     „за“ 

    Веселин Валериев Ангелов -          „за“ 

    Неджат Неджиб Ахмед -                 „за“ 

    Ерджан Февзи Хасан -                     „за“ 

    Галин Иванов Георгиев -                „за“ 

    Себайдин Фикрет Ахмед -              „за“ 

    Нурхан Осман Али -                        „за“  

От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 29, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 07 

 1. Дава съгласие да се продаде УПИ III от кв. 45 с площ от 920 квадратни метра по 

плана на с. Вълнари, община Никола Козлево, чрез публичен търг с явно наддаване, при 

начална тръжна цена 3800 лв. без ДДС. 

 2. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички действия по изпълнението 

на настоящото решение. 

По девета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 12 от 12.01.2018 г  

Относно: Приемане на решение за продажба и одобряване на пазарна оценка  на недвижим 

имот частна общинска собственост УПИ IV от кв. 45 с площ от 840 квадратни метра по 

плана на с. Вълнари, община Никола Козлево, област Шумен актуван с АОС № 638 от 

01.06.2010 г. 

Председателят на общински съвет даде думата на председателя на водещата комисия 

Неджат Неджиб Ахмед същият заяви, че членовете на комисията са разгледали докладната 

Дейност  2311 „Детски 

градини”   

52-01 

Придобиване на 

компютри и 

хардуер 

Закупуване на 7 броя лаптопи за 

Детски градини 

 
 67 

Дейност  2606 „Изграждане, 

ремонт и поддръжка улична 

мрежа”   

53-09 

Придобиване на 

НМДА 

ППР ул. "Охрид" с. Вълнари, ул. 

"Христо Ботев" с. Вълнари и ул. 

"Ана Маринова" с. Хърсово 

 

 300 

Дейност  2122 „Общинска 

администрация”   

 

10-20  

Външни услуги  

2 224 
 

  Всичко: 4 729 4 729 
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и че са дали положително становище по нея. След прекратяване на дебатите и разяснения се 

премина към поименно гласуване.      

От общо 13 гласували поименно:  

    Стефан Иванов Стефанов -             „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -                „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -           „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров -      „за“ 

    Иванка Господинова Иванова -     „за“ 

    Гюлшен Ахмед Ахмед -                   „за“ 

    Фераим Керим Сали -                     „за“ 

    Веселин Валериев Ангелов -          „за“ 

    Неджат Неджиб Ахмед -                 „за“ 

    Ерджан Февзи Хасан -                     „за“ 

    Галин Иванов Георгиев -                „за“ 

    Себайдин Фикрет Ахмед -              „за“ 

    Нурхан Осман Али -                        „за“  

От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 29, ал. 11, т. 1 и ал. 2 от 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 08 

1. Дава съгласие да се продаде УПИ IV от кв. 45 с площ от 840 квадратни метра по 

плана на с. Вълнари, община Никола Козлево, чрез публичен търг с явно наддаване, при 

начална тръжна цена 3500 лв. без ДДС. 

 2. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички действия по изпълнението 

на настоящото решение. 

По десета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 13 от 12.01.2018 г  

Относно: Приемане на решение за продажба и одобряване на пазарна оценка  на недвижим 

имот частна общинска собственост УПИ XI от кв. 30 с площ от 1550 квадратни метра по 

плана на с. Църквица, община Никола Козлево, област Шумен актуван с АОС № 664 от 

15.06.2010 г. 

Председателят на общински съвет даде думата на председателя на водещата комисия 

Неджат Неджиб Ахмед същият заяви, че членовете на комисията са разгледали докладната 

и че са дали положително становище по нея. След прекратяване на дебатите и разяснения се 

премина към поименно гласуване.      

От общо 13 гласували поименно:  

    Стефан Иванов Стефанов -             „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -                „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -           „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров -      „за“ 

    Иванка Господинова Иванова -     „за“ 

    Гюлшен Ахмед Ахмед -                   „за“ 

    Фераим Керим Сали -                     „за“ 

    Веселин Валериев Ангелов -          „за“ 

    Неджат Неджиб Ахмед -                 „за“ 

    Ерджан Февзи Хасан -                     „за“ 

    Галин Иванов Георгиев -                „за“ 

    Себайдин Фикрет Ахмед -              „въздържал се“ 

    Нурхан Осман Али -                        „за“  

От общо 13 присъствали с 12 гласа „за“; 1 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на На 

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 29, ал. 1 т.1 и ал. 2 от 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

общински съвет Никола Козлево реши:  
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РЕШЕНИЕ №09 

1. Дава съгласие да се продаде УПИ XI от кв. 30 с площ от 1550 квадратни метра по 

плана на с. Църквица, община Никола Козлево, чрез публичен търг с явно наддаване, при 

начална тръжна цена 7000 лв. без ДДС. 

2. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички действия по изпълнението 

на настоящото решение. 

По единадесета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 14 от 12.01.2018 г  

Относно: Приемане на програма за управление и разпореждане с общински имоти – 

собственост на община Никола Козлево през 2018 год.  

Председателят на общински съвет даде думата на председателя на водещата комисия 

Неджат Неджиб Ахмед същият заяви, че членовете на комисията са разгледали докладната 

и че са дали положително становище по нея. След прекратяване на дебатите и разяснения се 

премина към поименно гласуване.      

От общо 13 гласували поименно:  

    Стефан Иванов Стефанов -             „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -                „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -           „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров -      „за“ 

    Иванка Господинова Иванова -     „за“ 

    Гюлшен Ахмед Ахмед -                   „за“ 

    Фераим Керим Сали -                     „за“ 

    Веселин Валериев Ангелов -          „за“ 

    Неджат Неджиб Ахмед -                 „за“ 

    Ерджан Февзи Хасан -                     „за“ 

    Галин Иванов Георгиев -                „за“ 

    Себайдин Фикрет Ахмед -              „за“ 

    Нурхан Осман Али -                        „за“  

От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

основание чл.21, ал.1, т.12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС,  общински съвет Никола 

Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 10 

Приема Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община 

Никола Козлево през 2018 година, съгласно  - Приложение №1  

По дванадесета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 15 от 15.01.2018 г  

Относно: Размер на участието на община Никола Козлево в Проект „Красива България“. 

Председателят на общински съвет даде думата на председателя на водещата комисия 

Неджат Неджиб Ахмед същият заяви, че членовете на комисията са разгледали докладната 

и че са дали положително становище по нея. След прекратяване на дебатите и разяснения се 

премина към поименно гласуване.      

От общо 13 гласували поименно:  

    Стефан Иванов Стефанов -             „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -                „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -           „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров -      „за“ 

    Иванка Господинова Иванова -     „за“ 

    Гюлшен Ахмед Ахмед -                   „за“ 

    Фераим Керим Сали -                     „за“ 

    Веселин Валериев Ангелов -          „за“ 

    Неджат Неджиб Ахмед -                 „за“ 

    Ерджан Февзи Хасан -                     „за“ 

    Галин Иванов Георгиев -                „за“ 

    Себайдин Фикрет Ахмед -              „за“ 

    Нурхан Осман Али -                        „за“  
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От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 11 

1. Общински съвет Никола Козлево реши размера на участието на Община Никола 

Козлево в Проект „Красива България“ за ремонт на ОУ „Св. Климент Охридски“ да бъде в 

размер на 114 547 (сто и четиринадесет хиляди петстотин четиридесет и седем) лв. с 

включен ДДС, което съставлява 51 (петдесет и един) % от общата сума на ремонтните 

дейности. 

 2. Средствата да бъдат предвидени в Бюджет 2018г. на Община Никола Козлево.

 3. Възлага на Кмета на Община Никола Козлево да предприеме необходимите 

действия по изпълнение на настоящото Решение. 

По тринадесета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 16 от 17.01.2018 г  

Относно: Доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществени 

прояви на малолетни и непълнолетни за 2017 година. 

Председателят на общински съвет даде думата на председателя на водещата комисия 

същият заяви, че членовете на комисията са разгледали докладната и че са дали 

положително становище по нея. След прекратяване на дебатите и разяснения се премина 

към  гласуване.      

От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, и чл.7, ал.2 от ЗБППМН, общински съвет Никола 

Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 12 

Общински съвет Никола Козлево приема годишен доклад на МКБППМН за 2017 год. 

Приложение: ДОКЛАД НА МКБППМН ЗА 2017 ГОД. 

По четиринадесета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 17 от 18.01.2018 г  

Относно: Определяне заплатата на кмет на община Никола Козлево. 

Председателят на общински съвет даде думата на председателя на водещата комисия 

Неджат Неджиб Ахмед същият заяви, че членовете на комисията са разгледали докладната 

и че са дали положително становище по нея. След прекратяване на дебатите и разяснения се 

премина към поименно гласуване.      

От общо 13 гласували поименно:  

    Стефан Иванов Стефанов -             „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -                „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -           „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров -      „за“ 

    Иванка Господинова Иванова -     „за“ 

    Гюлшен Ахмед Ахмед -                   „за“ 

    Фераим Керим Сали -                     „за“ 

    Веселин Валериев Ангелов -          „за“ 

    Неджат Неджиб Ахмед -                 „за“ 

    Ерджан Февзи Хасан -                     „за“ 

    Галин Иванов Георгиев -                „за“ 

    Себайдин Фикрет Ахмед -              „за“ 

    Нурхан Осман Али -                        „въздържал се“  

От общо 13 присъствали с 12 гласа „за“; 1 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 13 

Общински съвет Никола Козлево определя основно възнаграждение на кмета на 

община Никола Козлево в размер на 2100.00 /две хиляди и сто/ лева, считано от 

01.01.2018 година. 

По петнадесета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 19 от 18.01.2018 г  

Относно: Определяне възнаграждение на председателя на общински съвет Никола Козлево. 
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Председателят на общински съвет даде думата на председателя на водещата комисия 

Неджат Неджиб Ахмед същият заяви, че членовете на комисията са разгледали докладната 

и че са дали положително становище по нея. Председателя, заяви че няма да участва в 

гласуването поради конфликт на интереси. След прекратяване на дебатите и разяснения се 

премина към  гласуване.      

От общо 12 гласували с 8 гласа „за“; 1 глас „въздържал се“ и 3 гласа „против“ и на 

основание чл.26, ал.1 от ЗМСМА, общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 14 

Определя възнаграждението на председателя на общинския съвет в размер на 1190.00 

/хиляда сто и деветдесет/ лева, считано от 01.01.2018 год.  

По шестнадесета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 20 от 18.01.2018 г  

Относно: Определяне основна заплата на кметове на кметства при община Никола Козлево. 

Председателят на общински съвет даде думата на председателя на водещата комисия 

Неджат Неджиб Ахмед същият заяви, че членовете на комисията са разгледали докладната 

и че са дали положително становище по нея. След прекратяване на дебатите и разяснения се 

премина към поименно гласуване.      

От общо 13 гласували поименно:  

    Стефан Иванов Стефанов -             „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -                „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -           „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров -      „за“ 

    Иванка Господинова Иванова -     „за“ 

    Гюлшен Ахмед Ахмед -                   „за“ 

    Фераим Керим Сали -                     „за“ 

    Веселин Валериев Ангелов -          „за“ 

    Неджат Неджиб Ахмед -                 „за“ 

    Ерджан Февзи Хасан -                     „за“ 

    Галин Иванов Георгиев -                „за“ 

    Себайдин Фикрет Ахмед -              „за“ 

    Нурхан Осман Али -                        „за“  

От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 15 

 Общински съвет Никола Козлево определя следните основни възнаграждения на кметове 

по населени места, както следва, считано от 01.01.2018 г.  

  

Кмет на населено място сума 

1.Кмет на кметство с. Вълнари 900 

2.Кмет на кметство с. Пет могили 850 

3.Кмет на кметство с. Църквица 780 

4. Кмет на кметство с. Крива река 770 

5. Кмет на кметство с. Цани Гинчево 660 

6. Кмет на кметство с. Хърсово 630 

7. Кмет на кметство с. Ружица 650 

8. Кмет на кметство с. Каравелово 660 

9. Кмет на кметство с. Красен дол 600 

По седемнадесета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 21 от 18.01.2018 г  
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Относно: Промяна в Наредба за подпомагане на уязвими групи от населението на община 

Никола Козлево – Докладна с Вх. № 21/18.01.2018г. бе изтеглена от  вносителя Себайдин 

Ахмед. 

По осемнадесета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 24 от 24.01.2018 г  

Относно: Предоставено общинско имущество на ОП „Никола Козлево“ 

Председателят на общински съвет даде думата на председателя на водещата комисия 

Неджат Неджиб Ахмед същият заяви, че членовете на комисията са разгледали докладната 

и че са дали положително становище по нея. След прекратяване на дебатите и разяснения се 

премина към поименно гласуване.      

От общо 13 гласували поименно:  

    Стефан Иванов Стефанов -             „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -                „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -           „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров -      „за“ 

    Иванка Господинова Иванова -     „за“ 

    Гюлшен Ахмед Ахмед -                   „за“ 

    Фераим Керим Сали -                     „за“ 

    Веселин Валериев Ангелов -          „за“ 

    Неджат Неджиб Ахмед -                 „за“ 

    Ерджан Февзи Хасан -                     „за“ 

    Галин Иванов Георгиев -                „за“ 

    Себайдин Фикрет Ахмед -              „за“ 

    Нурхан Осман Али -                        „за“  

От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

основание чл. 52, ал. 3 във връзка с ал. 4 от ЗОС, чл. 21, ал. 1, т. 8, и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 

3, чл. 9 от Наредба за създаване, управление и осъществяване контрол на общински 

предприятия на територията на Община Никола Козлево, общински съвет Никола Козлево 

реши:  

РЕШЕНИЕ № 16 

Общински съвет Никола Козлево предоставя на Общинско предприятие „Никола Козлево” 

за срок до 31.12.2018 год. следното имущество: 

1. Компютърна конфигурация – компютър, монитор, мишка и клавиатура; 

2. Моторен трион с дълго рамо; 

3. Товарен автомобил, марка ИВЕКО ДЕЙЛИ 50 Ц 11 – Фургон с автовишка с  

регистрационен номер Н 84 68 ВВ; 

4. Камион за смет, марка SEDDON ATKINSON с регистрационен номер H 30 49 BA; 

5. Едноетажна масивна сграда „Пътен кантон” със застроена площ от 70 кв.м., дворно място 

със застроена и незастроена площ от 1869 кв.м., находящо се в с. Никола Козлево, УПИ I, 

кв. 76 – частна общинска собственост описана в акт № 2273 от 07.10.2014 год. 

6. Мултифункционално устройство за печат; 

7. Микробус, марка Форд Торнео с регистрационен № Н 9069 АМ 

8. Лек автомобил, марка Опел Астра с регистрационен № Н 3431 АХ 

9. Товарен автомобил, марка Форд Транзит с регистрационен № Н 1454 ВС 

10. Товарен автомобил, марка Форд Транзит с регистрационен № Н 3187 ВС 

След изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието в 14:30 часа. 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:………..                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :………….. 

/Емине Коджа Апти/      /Стефан Стефанов/ 


